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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o 
Návrh na ukončenie činnosti Energetickej agentúry v Nitre 
s c h v a ľ u j e 
zámer ukončenia činnosti Energetickej agentúry v Nitre za Mesto Nitra 
o d p o r ú č a 
primátorovi mesta Nitry 
ako predsedovi združenia Energetickej agentúry v Nitre zvolať 
zasadnutie valného zhromaždenie členov Energetickej agentúry v Nitre 
za účelom: 
- prijatia rozhodnutia o zrušení Energetickej agentúry v Nitre bez 
právneho nástupcu ku dňu 28.02.2018  
-  vymenovania likvidátora Energetickej agentúry v Nitre  
s p l n o m o c ň u j e 
primátora mesta Nitry 
na vykonanie všetkých právnych úkonov za Mesto Nitra za účelom 
plnenia tohto uznesenia v zmysle jeho schvaľovacej a odporúčacej časti 

Podpis predkladateľa:  



               
Návrh na ukončenie činnosti Energetickej agentúry v Nitre 

 
 

     Energetická agentúra v Nitre (ďalej aj „EA v Nitre“) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré 
vzniklo na základe Zakladateľskej zmluvy zo dňa 13.10.2008. Do registra záujmových združení 
právnických osôb bolo Obvodným úradom v Nitre zapísané dňa 07.11.2008. Zakladateľmi EA v Nitre 
sú: 

- Mesto Nitra 
- Mesto Vráble 
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
- Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 
- Energetické centrum Bratislava (ukončilo členstvo v združení k 31.12.2016) 
- Energoprojekt Bratislava, a.s. (ukončilo členstvo v združení k 31.12.2014) 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo návrh na vstup mesta Nitry do združenia právnických osôb 
„Energetická agentúra v Nitre“ uznesením č. 156/2008-MZ zo dňa 15.05.2008.  
 
         Projekt vzniku EA v Nitre bol podaný na základe výzvy Európskej komisie v rámci programu 
„Inteligentná energia Európa II“ v roku 2007. Tento projekt vytvorenia lokálnej energetickej agentúry 
bol Európskou komisiou vo výkonnej agentúre Executive agency for Competitiveness and Innovation 
vyhodnotený kladne a schválený.  
 
     Dňa 19.08.2008 bola medzi primátorom mesta Nitry a predsedom výkonnej agentúry The executive 
Agency for Competitiveness and Innovation podpísaná grantová zmluva -Grant Agreement 
IEE/07/Agencies/467/SI2.499567. Na základe tejto zmluvy a schváleného projektu začala EA v Nitre 
aktívne vykonávať svoju činnosť od 01.05.2009. 
 
      Financovanie činnosti agentúry bolo počas trvania projektu zabezpečené príspevkom EÚ vo výške 
250.000,- € na 42 mesiacov trvania projektu, ako aj spoluúčasťou členov a partnerov projektu na 
financovaní do výšky 25% celkových nákladov, čo predstavovalo sumu 83.748,- €. Na spolufinancovaní 
sa podieľali Mesto Nitra sumou 73.748,- €, Nitrianska teplárenská spoločnosť sumou 5.000,- € 
a Energoprojekt Nitra čiastkou 5.000,- €. Ostatní členovia sa na koofinancovaní počas trvania projektu 
nepodieľali.  
 
     Projekt bol oficiálne ukončený k 30.09.2012, ale záväzok udržateľnosti existencie EA v Nitre 
vyplývajúci z podmienok podpísanej zmluvy bol minimálne 5 rokov po poslednej platbe zaslanej 
Európskou komisiou, ktorá bola realizovaná vo februári 2013.  
 
     Uplynutím februára 2018 končí záväzok povinnej 5 ročnej udržateľnosti projektu „Energetickej 
agentúry v Nitre“ a v dôsledku tejto skutočnosti už nie je ďalšie udržiavanie tohto projektu nutnosťou. 
Z hľadiska finančného zabezpečenia fungovania AE v Nitre pre rok 2018 boli v rozpočte Mesta Nitry 
schválené finančné prostriedky na účelový transfer pre EA v Nitre vo výške 6.000,- €. Táto suma 
zodpovedá mzdovým a ďalším prevádzkovým nákladom agentúry len pre časť kalendárneho roka 2018, 
približne do konca februára 2018 a po tomto termíne už nie je ďalšia činnosť EA v Nitre finančne krytá. 
Z tohto dôvodu sa ako najoptimálnejšie riešenie javí ukončenie činnosti EA v Nitre jej zrušením k 
dátumu 28.02.2018. 
 
     Prijatie samotného rozhodnutia o zrušení združenia je vnútornou vecou EA v Nitre a podľa 
zakladacej listiny a stanov EA v Nitre o zrušení agentúry rozhoduje valné zhromaždenie tvorené 
štatutárnymi zástupcami všetkých členských subjektov EA v Nitre. Právo zvolania valného 
zhromaždenia EA v Nitre patrí predsedovi združenia, ktorú funkciu zastáva primátor mesta Nitry, Jozef 
Dvonč. Vzhľadom na uvedené Mestské zastupiteľstvo v Nitre odporúča primátorovi mesta zvolať 
zasadnutie valného zhromaždenia AE v Nitre, ktorého predmetom rokovania by bolo: 

- rozhodovanie o zrušení EA v Nitre bez právneho nástupcu ku dňu 28.02.2018 
- rozhodovanie o vymenovaní osoby likvidátora, ktorý po zrušení agentúry vykoná jej likvidáciu 

a podá návrh na výmaz EA v Nitre z registra záujmových združení právnických osôb vedeného 
Obvodným úradom v Nitre. 


